Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart
Hybrid
09/2020 - Hybride - Handgeschakeld

€ 23.400,Autogegevens
Merk, model:

Suzuki Vitara

Uitvoering:

1.4 Boosterjet Select ...

Kenteken:

N-381-JG

Kilometerstand: 14.184 km
Bouwjaar:

09/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.140 kg

Motor:

1.373 cc, 129 pk (95 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Vermogen: 95 kW (129 PK)
Vermogen elektromotor(en): 10 kW (14 PK)
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 215/60 R16
Acceleratie (0-100): 9,5 s
Topsnelheid: 190 km/u
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Mebo | Tel: 0475 440 770 | info@autocentermebo.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Garantie
Aanvullende garantielabels: Autotrust garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Garantie: Bosch Best Car Selection (12 maanden)
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (2): Al onze occasions boven de € 4500,00 worden geleverd met
een half jaar "Bovag garantie" en het tweede gedeelte van het jaar met een "Autotrust garantie" zodat u
een jaar lang onbezocht kunt auto rijden.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Autotrust garantie; Bosch Best Car Selection (12 maanden)
Het eigentijdse ontwerp en de toonaangevende techniek maken van iedere Japanse auto een
kwaliteitsproduct. Dat is ook te merken aan deze Suzuki Vitara. De aandrijving van deze Suzuki wordt
verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Dankzij de
stoelverwarming heeft u in deze auto nooit meer last van een koude rug of koude benen. Bij de rijke
uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
U kunt tijdens de rit uw ogen steeds op de weg houden, want het audiosysteem (met dab!) kunt u
bedienen vanaf het stuur. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate control. De
achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig
en veilig bij het wisselen van rijbaan. Kleine ritjes, grote reizen - altijd een relaxte aankomst dankzij de
cruise control. Ook sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes horen tot de voorzieningen op deze auto.
De Suzuki Vitara is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de
weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke
situaties te behoeden. Als elke meter en elke seconde telt, wilt u dat het remsysteem maximaal presteert.
Met de Brake Assist bent u daar zeker van.
Interesse? Maak dan gauw een afspraak voor een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
MEDEDELING!!! Ondanks de grote zorg die wij besteden aan het verstrekken van de juiste gegevens bij
onze occasions, kan het toch voorkomen dat er door het gebruik van externe dataleveranciers onjuistheden
vermeld staan, onze excuses hiervoor. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbieder
Bosch Car Service Mebo
Bevelantstraat 20a
6088 PB Roggel
Tel: 0475 440 770
E-mail: info@autocentermebo.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Mebo | Tel: 0475 440 770 | info@autocentermebo.nl

